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Nyt kun on menossa jo tornen kevät ilman perinteistä
Kuhmon Kevätpuhallusta. on sopiva aika muistella
tapahtuman varhaisra vaiheita. Johtaja Jorma
Piirainen ja SPOL:n hallituksen tuore jäsen dir.mus.
Arrigo Christian Blom jutustelivat WhatsAppin
kautta lauantaina 17.4.2021 muun muassa
seuraavaa:

Kuhnro{alo oli avattu 1993. ja saman vuoden
syksynä Arrigo sai klarinetinsoitonopettajan viran
Kuhmon musiikkikoulussa. Oli pieni Kuhmon
puhallinorkesteri ja puutteellinen nuotisto. Apua
saatiin mm. Kuopiosia Rajalan puhaltalilta ja
Joensuun puhallinorkesterrlta toiminnan
tehostamiseen. Jäätiin kiitollisuudenvelkaan, joten
keväällä 1994 kutsuttiin Joensuun. Rajalan ja
Kajaanin puhallinorkesterit Kuhmon uuteen hienoon
Kuhmo{aloon konsertoimaan.
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Siitå syttyi sitten idea kutsua muitakin puhallinorkestereita yhteissoitolle, ja
heti oli ajatus säännöllisestä tapahtumasta, summaa Piirainen. Sellaiselle oli
tarvetta, sillä esimerkiksi Ruskatröötästä ei vielä ollut tietoakaan.
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Lasten piti saada kokemus siitä. miltå tuntuu soittaa suuressa orkesierissa!
Piirainen muistelee.
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Ensimmäisessä Kevätpuhalluksessa soittivat kuhmolaisten lisäksi
Rajalan Puhaltajat Timo Orasen johdolla, Juha Pisto kipparoi
Kajaanin puhallinorkesteria ja toi tapahtumaan tuoreita
sävellyksiään. Joensuulaiset kapellimestaroi Raimo Naumanen toisen Raimon
eli Raimo Maarasen sairastuttua. Lentua-salin lavalla oli lähes 150 soittajaa.
Siinä näytettiin epäilijöille, että tällainen juttu voi toimia, toteaa Jorma
Piirainen yhä aiheellista ylpeyttä äänessään.
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Uusi suomalainenkin puhallinmusiikki oli fokuksessa heti alusta alkaen, ja tåtä edisti Jukka-Pekka Lehdon vuoden 1995
tapahtumaan säveltämä Kevätpuhallus. Muita alkuvuosien huippuhetkiå olivat mm. Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan ja
Jyväskylän yliopiston puhallinorkesteri Puhkupillien energinen konsertti vuonna 1997 sekä legendaarisen Ossi Runnen vierailu 1998.
Kovalla yhteistyöllä ja periksiantamattomalla asenteella saatiin homma pyörimään, julistaa Piirainen ja luettelee pioneerivuosilta
seuraavaa: - Koulumajoitus oli aluksi ilmainen, Lentua-sali edullinen ja soittajien vanhemmat puskivat korvaamatonta talkootyötä.
Kuhmon kamarimusiikin perinne tällå saralla mahdollisti alati paisuvan valtakunnallistuneen tapahtuman järjestämisen. "Virallisena"
tukena olivat Kuhmon musiikkiopiston rehtori Pekka Huttu-Hiltunen ja Kuhmon kansalaisopiston rehtori Jarmo Hyvönen.
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Kuhmon puhallinorkesteri kasvoi, tehtiin levykin!

Haastattelu; Jukka Viitasaari
Kuvat: Kuhrnon Kevätpuhalluksen arkisto

tr(uhmon
Pekks Huttu-Ililtunen, takana taputtelee tqpellirnestari Raimo Maaranen.
Rurnrnuissa on kouluttajana Timo Roiko-Jokela. Vrosi on 1995.
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